PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018
Vigência do Plano de Saúde: 2018-2021
Identificação: São João do Polêsine
Nº da ata do CMS de avaliação do Plano de Saúde: 013\2017
Diretriz 1: Atenção Básica à Saúde
Objetivo: Fortalecer a APS como coordenadora do cuidado e ordenadora das redes sob a lógica da planificação
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Nº recurso
Manter cobertura populacional de ESF -Realizar reuniões com a equipe
- Porcentagem de cobertura
em 100%
- Cadastro da população
de ESF
Realizar 1 capacitação da equipe
quanto a utilização do protocolo de
acolhimento da ESF e classificação de
risco
Manter atualizado 100% da
territorialização e cadastro na ESF

- Reunião de equipe
- Impressões de protocolos
- Capacitação da equipe AB pra
classificação de risco
- Atualizar cadastros no E-SUS
- Relatórios de visitas

Garantir 1 reunião quinzenal a equipe
de ESF
Implantação do protocolo de consulta
de puericultura

- Realizar reuniões de equipe

Implantar o sistema de referência e
contra referência
Manter atualizado 100% da
territorialização e cadastro na ESF

- Capacitar a equipe
- Busca ativa de crianças faltosas
para realizar a consulta de
puericultura através de visitas
domiciliares
- Reunião de equipe

Previsão de alocação do recurso
-

- Capacitação realizada

- 4521
- 0040

R$ 1.300,00

- Mapa de delimitação das
microareas e população
adscrita
- Lista de presença, atas

-

-

-

-

- Protocolo de puericultura
implantado
- Número de crianças
atendidas

-

-

- Sistema de referência e
contra referência implantada

-

-

-

-

Objetivo: Fortalecer a assistência farmacêutica de forma integral garantindo acesso e uso racional de medicamentos
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Nº recurso
Previsão de alocação do recurso
Implantação do REMUME
- Definição da REMUME baseada REMUME implantado
na RENAME
Garantir 100% da oferta regular de
- Percentual de usuário
4025
R$ 173.400.00
- Licitação conforme RENAME
medicamentos essenciais da farmácia
cadastrados
que
tiveram
4770
- Liberação de remédios nas
básica e demais medicamentos de uso farmácias municipais de remédios acesso à medicação
0040

contínuo

que não tenham na farmácia
básica

Objetivo: Garantir o atendimento integral às pessoas com deficiência
Meta
Ações
Implantar a rede de atenção à pessoa
com deficiência

- Criação do projeto
- Ação Multiprofissional

Garantir 100% dos encaminhamentos
necessários à população alvo

Objetivo: Fortalecer a atenção integral à saúde da mulher
Meta
Ações
Manter atividades educativas de
- Encontros mensais
promoção à saúde junto com o CRAS
- Material de apoio
e PIM (grupos de gestantes e
- Atividade do dia da criança
puérperas)
- Confraternização de
encerramento de final do ano
- Visitas à maternidade de
referência para o parto
Aumentar de 0,60 para 0,62 de
- Busca ativa dos faltosos
exames CP na faixa etária preconizada - Campanhas de combate ao
câncer
Aumentar de 0,45 para 0,46 de
- Busca ativa dos faltosos
exames de mamografia para a
população alvo
Realizar dois grupos com o foco do
- Realizar atividades educativas
planejamento familiar
Realizar 1 campanha “Outubro Rosa”
- Ações de conscientização e
para conscientização, prevenção e
promoção ao câncer de mama e
combate ao CA de mama e colo de
colo do útero
útero
- Distribuição de material
educativo
Realizar uma capacitação com os ACS - Reunião de equipe da ESF
quanto à identificação de vítimas de
- Material educativo
violência doméstica
- Curso de aperfeiçoamento
promovidos por outras

- Autorização\comprovante de
medicamentos comprados

Indicador/Fonte

Nº recurso

Previsão de alocação do
recurso

Implantação da rede de
atenção à pessoa com
deficiência
Porcentagem de usuários com
necessidades especiais
encaminhados na rede

-

-

-

-

Indicador/Fonte
Número de participantes nos
grupos, relatórios.

Nº recurso
4510
0040

Previsão de alocação do recurso
R$ 200,00

Razão de exames CP
realizados em mulheres de 2564 anos
Razão de mamografias
realizadas nas mulheres de
50-69 anos
Número de grupos realizados

-

-

-

-

- campanha realizada

4521

R$ 500.00

Capacitação realizada

4510
0040

R$ 200.00

instituições
Objetivo: Fortalecer a atenção integral à saúde do homem
Meta
Ações
Realizar 1 ação junto às empresas do
- Ações de conscientização e
município para promoção à saúde do
promoção à saúde do homem
homem
Realizar 1 campanha “Novembro Azul” - Ações de conscientização e
para conscientização, prevenção e
promoção ao câncer de próstata
combate ao CA de próstata
- Distribuição de material
educativo
Manter 1 grupo de combate ao
- Reuniões em primeira etapa
tabagismo
(semanal), segunda etapa,
(quinzenal), terceira e quarta
etapa (mensais)
- Distribuição de material de
apoio para o tratamento do
usuário

Indicador/Fonte
- Ação nas empresas realizada

- Campanha realizada
- Porcentagem de PSA e
exame de toque retal
realizados
Grupo de combate ao
tabagismo mantido

Objetivo: Ampliar e qualificar o cuidado às pessoas com hipertensão arterial e diabetes melitus
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Realizar 10 grupos de saúde junto às
- Número de grupos
-Implantar fichas de avaliação
comunidades quanto ao cuidado da
realizados, materiais
próprias para os pacientes com
hipertensão e diabetes
adquiridos
hipertensão e diabetes
- Realizar encontros trimestrais
- Participação da equipe
multiprofissional
- Aquisição de materiais
informativos e de apoio

Nº recurso
-

Previsão de alocação do recurso
-

0040
4510
4530

R$ 300,00

-

-

Nº recurso
4510
0040

Previsão de alocação do recurso
R$ 1.000

Objetivo: Fortalecer as ações à saúde da criança e do adolescente com enfoque na promoção e proteção da saúde
Meta

Realizar ações preconizadas do PSE

Ações

- Saúde bucal (escovação
supervionada aplicação tópica de
flúor); Saúde Ocular; Saúde
auditiva; Antropometria;
Verificação da situação vacinal;
Práticas corporais e atividade
física; Combate ao aedes aegipty;

Indicador/Fonte

- Porcentagem de
participantes,
- Produção PSE (ficha de
atividade coletiva preenchida

Nº recurso

4520

Previsão de alocação do recurso

R$ 5.000.00

Aumentar para 100% as consultas de
puericultura
Fortalecer ações de prevenção de
DSTs e gravidez na adolescência
através de 2 grupos de saúde
Realizar 1revisão da situação vacinal
contra o HPV nas escolas

Saúde sexual e reprodutiva e
alimentação saúdavel; promoção
da cidadania e cultura da paz.
- Aquisição de material educativo
e de apoio
- Busca ativa dos faltosos

- Número de consultas
realizadas
- Trabalho nas Escolas através do - Relatórios PSE, lista de
programa PSE
presença

Objetivo: Fortalecer a atenção integral à saúde do idoso
Meta
Ações
Realizar VD a 100% dos idosos
- Manter o mapeamento do
acamados
território atualizado
Intensificar as orientações para
prevenção à violência contra o idoso
junto aos grupos existentes
Objetivo: Fortalecer a atenção à saúde bucal
Meta
Ações
Desenvolver 4 ações de promoção e
-Ações de saúde bucal através
prevenção em saúde bucal junto aos
do Programa Saúde na Escola –
grupos de saúde existentes
escovação dental supervisionada,
controle de placa bacteriana e
detecção de cáries
- Aquisição e distribuição de KITS
de escovação
Realizar no mínimo 1 consulta
- Ações junto ao PIM – visitas
odontológica à gestante
domiciliares as gestantes
Realizar VD à 100% dos acamados

Garantir 100% da oferta de serviços de
prótese parcial removível e prótese

- Ações programadas junto ao
ESF
- Busca ativa através com
encaminhamento através dos
ACS
- Avaliação odontológica na UBS
da necessidade de cada paciente

Indicador/Fonte
- Produção do ESF
- Relatório de visita
- Grupos realizados
- Controle de ficha de
atividade coletiva

-

-

-

-

-

-

-

Previsão de alocação do recurso
-

-

-

Indicador/Fonte
-Número de ações realizadas
- Número de KITS adquiridos

Nº recurso
4540

Previsão de alocação do recurso
R$ 2.400

- Número de consultas
- Número de visitas
programadas
- Porcentagem de acamados
visitados

-

-

-

-

001

R$ 10.000.00

- Porcentagem de próteses
ofertadas

Nº recurso

total

ao uso de próteses
- Encaminhamento ao serviço
especializado

Monitorar 100% das ações em relação
ao controle do teor de flúor na água de
abastecimento junto à vigilância
sanitária

- Realizar projeto junto à
vigilância Sanitária e Secretaria
da Educação de conscientização
para que a população consuma a
água em condições ideias

Objetivo: Fortalecer a atenção integral à saúde mental
Meta
Ações
Garantir 100% do funcionamento do
projeto das oficinas terapêuticas
Levantamento dos medicamentos de
uso controlado utilizados pela
população
Implementar 1 grupo de apoio a
pessoas com doenças mentais
Realizar 1 campanha “Setembro
Amarelo”

- Análises de água
- Levantamento
epidemiológico
- Índice de fluorose
- Acompanhamento de
relatórios

-

Indicador/Fonte

-

Nº recurso

Previsão de alocação do recurso

- Realizar aulas de ginástica e
grupos de dança
- Registros no prontuário do
paciente.

- Oficinas Terapêuticas
mantidas
- Levantamento realizado

4760

R$ 14.400.00

-

-

- Reuniões semanais
- Material de apoio
- Oficinas de artesanato,
trabalhos manuais, paletras
- Campanha de prevenção ao
suicídio através de palestras,
material de apoio,
confraternização

- Número de participantes nos
grupos

4011

R$ 1.500.00

- Campanha Realizada

4011
4710

R$ 400.00

Diretriz 2: Promoção e vigilância à saúde
Objetivo: Fortalecer as ações de prevenção dos riscos e agravos à saúde da população por meio da promoção da vigilância sanitária e ambiental
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Nº recurso
Previsão de alocação do recurso
Manter a potabilidade da água
- Porcentagem de realização
- Inspecionar reservatórios
conforme preconiza a legislação
4760
R$ 1.500.00
coletivos de água e a Estação de das análises realizadas
Tratamento de tratamento de
água (ETA) do município
- adquirir os insumos pra
realização das coletas
Desenvolver atividades educativas
- Número de ações educativas
- Palestras
para os estabelecimentos\serviços
realizadas.
R$ 1.500.00
- Treinamento de boas práticas
0040

cadastrados, comunidade em geral e
profissionais da saúde sobre vigilância
sanitária

Desenvolver ações de controle e
combate à zoonoses e vetores

de fabricação de alimentos para
os estabelecimentos alimentício
- Material de apoio
-Executar ações de campo para
pesquisa entomológica e \ou
coleta de vetores e reservatórios
de doenças
- Ações de controle mecânico,
biológico e químico
- Realizar uma ação de educação
junto às escolas
- Realizar confecção de material
educativo para a comunidade
- Realizar campanha de
vacinação antirrábica
- Realizar multirões de limpeza
nas comunidades

Objetivo: Fortalecer as ações de vigilância epidemiológica
Meta
Ações
Investigar 100% dos casos de eventos
adversos pós-vacinação
Aquisição de Câmera de Vacinas
- Câmera para conservação de
vacinas
Objetivo: Prevenir e controlar as doenças e agravos transmissíveis
Meta
Ações
Manutenção das ações de prevenção,
- Intensificar as ações de busca
detecção e tratamento precoce de
ativas dos casos suspeitos
pessoas com hanseníase
Manutenção das ações de controle do
- Intensificar as ações de busca
programa da Tuberculose
ativa dos casos suspeitos
Realizar uma campanha anual
“Dezembro Vermelho” de combate à
DST/HIV

- Disponibilização de testes
rápidos de DST´s
- Orientações á população
- Aquisição de material de apoio

Objetivo: Assegurar a atenção integral à saúde do trabalhador

- Material educativo elaborado

- Relatórios de visitas aos
imóveis

4760

4710
0040

R$ 800,00

- Número de casos suspeitos
de zoonoses
- Materiais adquiridos
- Campanhas realizadas
- Mutirão realizado

Indicador/Fonte
- Porcentagem de efeitos
adversos
- Relatório orçamentário

Nº recurso
4710
0040

Nº recurso

Previsão de alocação do recurso
R$ 14.000.00

Indicador/Fonte
- Novos casos acompanhados

-

Previsão de alocação do recurso
-

- Novos casos acompanhados

-

-

- Campanha realizada

4710

R$ 200,00

Meta
Manter em 100% a notificação de
doenças, acidentes e agravos
relacionados ao trabalho
Realizar campanha de conscientização
e promoção à saúde do trabalhador

Ações
- Treinar os profissionais
notificadores
- Alimentação e manutenção do
sistema de informação
- Realizar ações de educação em
saúde do trabalhador de forma
interdisciplinar

Indicador/Fonte
- Capacitação de profissionais
realizada
- Produção, relatório de
notificação
- Lista de presença

Nº recurso
-

Previsão de alocação do recurso
-

-

-

Diretriz 3 : Capacidade de gestão do SUS municipal
Objetivo: Ampliar e implementar os canais de comunicação da SMS com a população, profissionais de saúde, trabalhadores e a mídia\imprensa
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Nº recurso
Previsão de alocação do recurso
Utilização de veículos de comunicação - Divulgação na internet, rádio
Número total de matérias
em massa (intranet, internet, rádio etc) etc. de ações de saúde
reproduzidas pela mídia/SMS
para divulgação das ações e
realizadas na SMS
intensificação do processo de
comunicação social em saúde da SMS
Objetivo: Organizar a infraestrutura da SMS
Meta

Adequação à estrutura física de 100%
das unidades em relação à
acessibilidade
Ampliação da área coberta na entrada
principal da UBS de Vale Vêneto
Aquisição de uniformes para os
profissionais da saúde

Ações

Indicador/Fonte

- Realizar adequação à
acessibilidade nas Unidades
Básicas de Saúde de São João
do Polêsine e Vale Vêneto
- Aquisição de material para obra
- Mão de obra

- Estrutura física das UBSs à
acessibilidade através de
construção e\ou adequação de
rampas.
- Relatório da construção,
fotos da obra
- Número de uniformes

Objetivo: Institucionalizar o processo de planejamento da Secretaria Municipal da Saúde
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Realizar uma reunião para discussão e - Reunião de equipe
Lista de presença, atas.
acompanhamento dos indicadores e
metas do Plano Municipal de Saúde de
2018-2021

Nº recurso

Previsão de alocação do recurso

0040
4521

R$ 3.000.00

4521
0040
4521
0040

R$ 7.000.00

Nº recurso
-

R$ 1.000.00

Previsão de alocação do recurso
-

Objetivo: Contribuir para o empoderamento dos diversos segmentos da sociedade civil no exercício do controle social do SUS municipal
Meta
Ações
Indicador/Fonte
Nº recurso
Previsão de alocação do recurso

Apoio na estruturação do CMS através
do suporte técnico e orçamentário

- Realizar 1 capacitação para os
conselheiros municipais de saúde

Diretriz 4: Atenção à urgência e emergência e média complexidade
Objetivo: Fortalecer a atenção hospitalar do município
Meta
Ações
Manter o funcionamento 24 horas do
- Contrato com o Hospital São
Centro Municipal de Saúde Dr. Roberto Roque
Binatto
Objetivo: Organizar a infraestrura do CMS Dr. Roberto Binatto
Meta
Ações
Aquisição de equipamentos para o
- Cortina Persianada Rolo para
CMS
porta central
- Placa de identificação do CMS
- Vidro para balcão na recepção
Ampliação da estrutura física
- Arrumar área externa do
hospital
Implantar uma Unidade de Cuidados
Prolongados (UCP)

- Implantar Centro de Referência
no Hospital Municipal através do
projeto do Ministério da Saúde

Objetivo: Consolidar a rede de atenção especializada
Meta
Ações
Assegurar 100% da continuidade do
- Garantir consultas CIRC –
atendimento nas especialidades de
Consórcio Intermunicipal de
Psiquiatria, Ginecologia,
Saúde
Fonoaudiologia, Nutrição e Fisioterapia

- Capacitação realizada

4011
4510

R$ 500,00

Indicador/Fonte
Contrato Mantido

Nº recurso
0040 4510
4011 4230
4590

Previsão de alocação do recurso
R$ 1.101.000.00

Indicador/Fonte

Nº recurso

Previsão de alocação do recurso

- Relatórios orçamentários

0040

R$ 6.000.00

- Relatórios orçamentários

4510
0040

R$ 5.000.00

-

-

- UCP implantada

Indicador/Fonte
- Empenhos e controles dos
relatórios do CIRC

Nº recurso
0040

Previsão de alocação do recurso
R$ 85.000.00

